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Projecto BIPS vence concurso de empreendedorismo
Perceber as rotas das pessoas e as tendências de orientação, através de um sistema de
posicionamento em espaços interiores em tempo real, é a proposta do projecto BIPS, de Diana
Almeida, Suzy Vasconcelos, Maria Ferraz e Roberto Colazingari, que venceu o concurso
internacional de empreendedorismo e inovação Caixa Empreender +, promovido pelo ISCTE Instituto Universitário de Lisboa, em parceria com o MIT, o Deshpande Center for Innovation, a
Sloan Business School e a Caixa Capital.
O vencedor foi anunciado pelo secretário de Estado do Ministério da Ciência e Tecnologia,
Manuel Heitor, durante a cerimónia oficial que decorreu no ISCTE-IUL. A equipa irá beneficiar
de um apoio financeiro de 200 mil euros, que poderá ser duplicado nos próximos três anos,
mediante o grau de cumprimento das metas traçadas e acordadas entre os organizadores e os
promotores. O grupo vencedor terá ainda a possibilidade de expor o seu projecto num dos
principais eventos do ecossistema empreendedor do MIT, o Ideastream, cuja próxima edição
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se realizará em Abril de 2011, e de aí angariarem possíveis investidores internacionais de
primeira linha.
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um apoio financeiro no valor de 500 mil euros, para ser aplicado na execução das estratégias
de Go to Market que desenvolveram ao longo destes dois últimos meses, com a colaboração da equipa organizadora. Estas equipas irão ter ainda acesso directo ao parceiro de
capital de risco, a Caixa Empreender+, com o qual poderão discutir os seus projectos de uma forma privilegiada.
A organização espera que, durante os primeiros cinco anos, os promotores das empresas estejam em condições de efectuar um aumento de capital entre os cinco e os 15 milhões de
euros, altura em que poderão ainda beneficiar do direito de opção do parceiro financeiro, a Caixa Empreender+ Isto significa que a CGD pode subscrever até 20% do valor de
qualquer aumento de capital que os projectos vencedores venham a realizar.
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O público que assistiu às apresentações teve também a oportunidade de escolher o projecto mais inovador, através da votação no local, em tempo real. O projecto eleito pelo público
será brevemente anunciado no site do evento.
O projecto BIPS consiste em perceber as rotas das pessoas e as tendências de orientação em tempo real através de um sistema de posicionamento em espaços interiores por
radiofrequência. Esta solução permite economizar até 89% do preço actual deste tipo de estudos.
A grande inovação do sistema é o potencial e precisão na informação que gera, preservando a privacidade dos utilizadores de equipamentos móveis. As aplicações em vista vão de
sistemas de segurança ao controlo de tráfico e a usos comerciais.
Esta primeira edição do ISCTE-IUL MIT-Portugal Venture Competition recebeu um total de 95 candidaturas e envolveu mais de 360 participantes. O período de candidaturas decorreu
de Março a Junho de 2010 e esteve aberto à comunidade de estudantes, a investigadores e tecnólogos de qualquer área, a politécnicos e universidades e a outras instituições,
públicas ou privadas. Concorreram ainda empreendedores com start-ups dedicadas exclusivamente ao desenvolvimento de projectos empresariais de base tecnológica, seja de
produtos ou serviços, desde que tenham sido criadas para o efeito há menos de cinco anos.
Criado para premiar projectos de cariz tecnológico, oriundos de qualquer país, que revelem uma forte componente inovadora, capacidade de gestão da equipa promotora e potencial
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para abarcar mercados globais, este concurso insere-se no protocolo de colaboração celebrado em 2010, entre o ISCTE-IUL e o MIT-Portugal, com vista a criar um centro de
competências na área do empreendedorismo de base tecnológica.
Para Luís Reto, reitor do ISCTE-IUL, “este prémio foi concebido de uma forma inovadora, de maneira a colocar um grande ênfase no pós-prémio, nomeadamente através da criação
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de condições propícias à projecção global das empresas seleccionadas. Com isso pretende-se abrir novas fronteiras aos projectos candidatos ao prémio, ou seja, potenciar a
internacionalização dos projectos vencedores desde a sua criação, através do contributo dos membros do júri internacional e das redes de informação globais. Desta forma, os
projectos irão ser orientados para mercados verdadeiramente globais via redes de colaboração entre o MIT e Portugal, e por esse motivo estão já a atrair o interesse de investidores
estrangeiros em projectos de capital humano executados em Portugal”.
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